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Fonte: Empresa. *No ano fiscal terminado em junho de 2012

Perfil 
Dados da Procter & Gamble no Brasil 

Início das operações: 1988

Fábricas: seis, em São Paulo, em 
Louveira (SP), Manaus, Salvador, 
Rio de Janeiro e Queimados (RJ)

Centros de distribuição:
três, em Itatiaia (RJ), Arapiraca 
(AL) e Louveira (SP) 

Funcionários: 5 mil 

Marcas: 24, como Gillette, Oral-B, 
Koleston, Pantene, Ariel, Pampers, 
Hipoglós, Downy, Duracell, 
Head&Shoulders e Always

250 é o total de marcas
comercializadas em 180 países

US$ 83,6 bilhões*
é o faturamento global
da companhia

Adriana Meyge
De São Paulo

A americana Procter & Gamble
(P&G) era uma empresa com um
pequeno portfólio e pouco conhe-
cida no Brasil, quando o engenhei-
ro pernambucano Alberto Carva-
lho deixou o país, há quinze anos,
para assumir diversos cargos em
escritórios da multinacional na
América do Sul e nos Estados Uni-
dos. Nos últimos dez anos, a opera-
ção brasileira se multiplicou por
sete e atingiu faturamento de cer-
ca de R$ 4,5 bilhões, segundo esti-
mativas de mercado. Para manter
o ritmo de crescimento, que che-
gou a 32% no último ano fiscal (en-
cerrado em junho de 2012), Carva-
lho, novo presidente da P&G no
Brasil, quer diminuir a lacuna en-
tre o lançamento de um produto lá
fora e sua estreia no país.

No exercício fiscal que termina
no próximo mês, a operação bra-
sileira vai registrar recorde de
crescimento, de acordo com Car-
valho. “Eu acho que o consumo
ainda está muito forte no Brasil e
eu não vejo nenhuma razão para
desacelerar o crescimento da
P&G hoje”, afirma. O vilão atual, a
inflação, preocupa? “Não muito,
se ficar nesse patamar de 4% a 6%.
Se começa a acelerar demais é
um perigo não só para a gente,
mas para o Brasil. Mas acho que a
gente está longe disso”, diz.

“O meu enfoque, dada a condi-
ção que temos no mercado hoje,
de consumidores que aspiram
produtos melhores, é trazer ago-
ra as inovações da P&G muito
mais rápido do que a gente trazia
antes. E a gente já começou a fa-
zer isso”, afirma Carvalho. Antes

de assumir o cargo, em dezem-
bro, o executivo era vice-presi-
dente global da Gillette. Nessa
posição, ajudou a trazer a lâmina
Fusion Proglide, o item mais novo
da linha de barbear. Carvalho
ainda cita como exemplos a linha
de cuidados com o cabelo Pante-
ne Expert e as cápsulas de lava-
roupas da marca Ariel. Ambos se-
rão lançados no mercado brasi-
leiro nas próximas semanas, en-
tre seis meses e um ano após a es-
treia no mercado americano. “Se
fosse seguir o modelo anterior, le-
varia muitos anos”, diz.

A P&G também tem aumentado
seus lançamentos nos últimos
anos. A companhia prevê terminar
o ano fiscal 2013, em junho, com
200 lançamentos no país. Dois
anos antes, foram 94. “No Brasil

antigo, não podíamos trazer essas
inovações, porque tinham que ser
produtos mais acessíveis. Agora o
brasileiro já está pronto e pode-
mos relançar sempre as nossas
marcas e trazer as novas tecnolo-
gias”, diz Carvalho. Ele é o primeiro
brasileiro a comandar a operação
nacional da empresa.

A meta de Carvalho é trazer, a
cada um ou dois anos, uma nova
categoria de produtos. Nos últi-
mos dois anos, foram duas, com a
chegada dos cremes Olay e dos
purificadores de ar Febreze. A
companhia também ampliou a
oferta da marca Oral-B, antes
concentrada em escovas dentais,
com pastas e branqueadores de
dente. As vendas das fitas bran-
queadoras superaram em cinco
vezes as expectativas iniciais da
empresa. “Muitas vezes as pes-
soas confundem e acham que
país emergente significa produ-
tos de baixo valor. Temos que sa-
ber trabalhar todo o portfólio,
desde produtos mais acessíveis
até os ‘t o p’ de linha”, diz Carva-
lho, que já presidiu as operações
da P&G no Chile e no Cone Sul.

Na categoria de lava-roupas, o
lançamento das cápsulas
(“pods”) Ariel pretende criar um
novo segmento no Brasil. Um
único produto promete lavar,
branquear e remover manchas. O
correspondente no mercado
americano foi lançado há um
ano com a marca Tide. O pacote
com cápsulas para até 14 lava-
gens vai custar R$ 18. “Nós fize-
mos estudos e tem um segmento
de mercado que já está pronto
para isso, na verdade, já está pe-
d i n d o”, diz Carvalho. De acordo
com o executivo, os consumido-

res tanto de sabão em pó como lí-
quido podem migrar para o novo
produto. Hoje, o segmento de lí-
quido, mais caro e que promete
melhor performance, é o que
mais cresce no país.

Carvalho sucede o egípcio Tarek
Farahat, que dirigiu a P&G no Bra-
sil por seis anos e foi escalado para
comandar as operações latino-
americanas da companhia. Duran-
te a gestão de Farahat, a compa-
nhia, que não aparecia entre os 30
principais anunciantes do Brasil,
tornou-se a sétima maior, com in-
vestimentos de R$ 372 milhões em
2011, segundo dados do Projeto
Inter-Meios (a concorrente anglo-
holandesa Unilever é a segunda
maior, com R$ 995 milhões aplica-
dos no mesmo período). Oito no-
vas marcas chegaram ao país sob a

liderança de Farahat, e as vendas
aceleraram de uma média de 12%
entre 2006 e 2009 para 28% em
2011 e 32% em 2012.

Se Farahat ficou conhecido co-
mo um homem de marketing, ao
contratar celebridades como Faus-
tão, Luciano Huck e Angélica como
“embaixadores da marca” e Gisele
Bündchen como garota-propa-
ganda, Carvalho já sabe como quer
ser lembrado. “É isso que eu quero
que seja a minha marca: a inova-
ção da P&G no Brasil”, diz.

Para sustentar o crescimento
robusto, estão em andamento a
construção de uma nova unida-
de fabril em Seropédica (RJ) e a
ampliação do centro de distri-
buição em Itatiaia (RJ) e das fá-
bricas da companhia em Louvei-
ra (SP) e Manaus. Mas a expan-

são não vai parar por aí. “Esta -
mos olhando várias oportunida-
des, incluindo obviamente o
Nordeste, que é uma região que
cresce a níveis acelerados com
relação à média nacional”, diz
Carvalho. De acordo com o exe-
cutivo, a empresa avalia diversos
Estados, inclusive aqueles nos
quais já tem instalações. Hoje,
80% do portfólio da companhia
é produzido no país.

A U n i l e v e r, fabricante do xam-
pu Seda, da pasta dental Close Up
e do sabão Omo, também aposta
na produção local e vai construir
sua décima fábrica no país, em
Aguaí (SP). A K i m b e r l y- C l a r k , do-
na das fraldas Huggies Turma da
Mônica, prepara-se para inaugu-
rar sua primeira fábrica no Nor-
deste, em Camaçari (BA).

G e st ã o Múlti deve fechar exercício fiscal em junho
com 200 novos itens no Brasil, ante 94 há dois anos

Procter & Gamble
acelera ritmo de
lançamentos

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Carvalho, da P&G: “Muitas vezes as pessoas confundem e acham que país emergente significa produtos de baixo valor”

Rock in Rio investe R$ 125 milhões
E n t ret e n i m e n to
Diogo Martins
Do Rio

O Rock in Rio investirá R$ 125
milhões na próxima edição ca-
rioca do festival, que acontecerá
em setembro. O montante é 32%
superior aos R$ 95 milhões inves-
tidos em 2011, quando o Rio re-
cebeu pela última vez o evento.

Segundo Roberta Medina, vi-
ce-presidente do Rock in Rio, o
aumento dos investimentos se
deve ao “i n f l a c i o n a d o” mercado
brasileiro e à necessidade de gas-
tos em infraestrutura e qualifica-
ção da mão de obra.

“Você não mora no Brasil?”,
respondeu ao ser perguntada so-
bre o aumento dos investimen-
tos. “Está tudo muito caro, o mer-
cado está muito inflacionado.
Precisamos investir para aumen-
tar a infraestrutura e a qualifica-

ção dos profissionais do evento.
Há gargalos em todas as áreas”,
disse Roberta. “O mercado de en-
tretenimento passa por um ajus-
te, se estabilizando. São muitos
festivais, muitos eventos ocor-
rendo e isso expõe os gargalos”.

O Rock in Rio quer ampliar a
expansão da marca para além
dos palcos, por meio de produtos
licenciados e uma rede de postos
de venda que esteja presente em
todo o país. A ideia é que os arti-
gos oficiais do festival sejam uma
“e x t e n s ã o” da marca Rock in Rio.

“Nosso desafio é transferir o
valor da marca Rock in Rio para
os produtos. O objetivo é iniciar a
campanha para o festival um ano
antes da realização do evento e
fazer com que essa campanha
continue depois do festival, com
os produtos licenciados”, afir-
mou o diretor comercial do Rock
in Rio, Raul Azevedo.

Para a próxima edição do

evento serão licenciados cerca de
600 produtos, de camisetas e
óculos a tablets, carro e instru-
mentos musicais. A quantidade
de artigos oficiais quase dobrou
em relação a 2011, quando acon-
teceu o mais recente Rock in Rio
na cidade do Rio de Janeiro e cer-
ca de 350 produtos estampavam
a marca do evento. Em 2011, as
vendas desses produtos no vare-
jo somaram R$ 3,1 bilhões.

Apesar de o número de produ-
tos licenciados ter crescido entre
2011 e 2013, o total de patrocina-
dores caiu de 78 para 70 para
“dar mais qualidade aos produ-
tos”, segundo Azevedo.

Roberta Medina disse que pas-
saram a ser priorizadas parcerias
com empresas com maior infraes-
trutura e presença nacional. O Ro-
ck in Rio fechou contrato com Lea-
der, Select, Oi, Extra, Lojas Ameri-
canas e Submarino para vender os
produtos licenciados.

Curtas

Ensino desdobra
A Estácio aprovou ontem o

desdobramento de suas ações, na
proporção de um para três, a fim
de ter maior liquidez. Em abril, a
Anhanguera também dividiu
seus papéis nessa mesma propor-
ção. Já a Kroton, o primeiro gru-
po educacional a promover a
mudança, preferiu desdobrar na
proporção de um para dois.

Hospital Alemão
O Hospital Alemão Oswaldo

Cruz, em São Paulo, tem um no-
vo presidente de conselho. Tra-
ta-se do executivo Marcelo La-
cerda, que preside a empresa
química alemã Lanxess. A supe-
rintendência executiva do hos-
pital continua com José Henri-
que do Prado Fay.

Um olho na TV e outro na rede social
C o m p o r t a m e n to
Andréa Licht
De São Paulo

A tela da televisão não é mais
a mesma. Nem os hábitos do
consumidor brasileiro no que se
refere ao uso da TV. A constata-
ção vem de uma pesquisa reali-
zada pela LG Eletronics em
maio, que mostra que os usuá-
rios querem cada vez mais auto-
nomia para montar sua progra-
mação, buscam equipamentos
que atendam à exigência de
multitarefa, e gostam — mais do
que nos Estados Unidos — de es-
tar nas redes sociais enquanto
assistem à televisão.

A LG, maior fabricante de tele-
visores do mercado, com uma fa-
tia de 28%, segundo a GfK, tem
hoje 54% de seu portfólio de tele-
visores conectados à internet, a
chamada “smart TV”. E quer com-

preender melhor a transição de
hábitos do consumidor que até
bem recentemente usufruia do
aparelho com programação pa-
dronizada e com função única.

Dos 105 entrevistados, das
cinco regiões brasileiras, 64% já
utilizam locadoras virtuais de
conteúdo conectados à TV, ta-
blet, celular ou computador.
Desse universo, 74% são usuários
de smart TV e utilizaram o con-
teúdo virtual predominante-
mente em seus televisores, en-
quanto 41% são potenciais com-
pradores dessa nova tecnologia
e assistiram a conteúdos virtuais
em outras mídias. Ao adquirir
uma smart TV, 89% responderam
que deixaram de usar locadoras
de filme físicas.

“Esses dados reforçam o com-
portamento de que o usuário
quer ver o que quiser na hora que
decidir ”, diz a gerente de marke-
ting de produto de Home Enter-

tainment da LG Electronics do
Brasil, Fernanda Summa.

O mercado de televisores atin-
giu 10,5 milhões de unidades
vendidas em 2012 e a projeção
para este ano, segundo a LG, é de
um aumento de 4,7% . Do total,
42% serão smart TVs e 30%, tele-
visores 3D.

A pesquisa revela o consumi-
dor do futuro: 73% dos usuários
de smart TV costumam assistir a
futebol, novela e “reality shows”
enquanto acessam, simultanea-
mente, as redes sociais e regis-
tram seus comentários. Entre os
que mais usam a smart TV dentro
da família está o público infantil,
com 48% e os adolescentes acima
de 14 anos, com 29% .

“A smart TV pode se tornar um
eixo de entretenimento da casa,
com protocolos cada vez mais so-
fisticados que permitem a desen-
volvedores criarem aplicativos
que se conectem”, diz Fernanda.

va l o r .com.br

M a r ket i n g
Ambev faz ação em
projeto de futebol
A Ambev vai fazer uma
promoção no fim de semana para
alavancar a adesão ao seu
programa de sócio-torcedor, o
Movimento por um Futebol
Melhor. Produtos da Ambev,
PepsiCo, Unilever, Seara e
Danone terão descontos de até
50% em 16 redes de
supermercados, incluindo Extra e
Carrefour. Marcel Marcondes,
diretor de conexões com o
consumidor da cervejaria, diz que
pelo menos 100 mil pessoas
utilizam o programa, lançado
oficialmente em janeiro, e a
adesão deve chegar a cerca de 1
milhão até a Copa do Mundo.
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